
,,Het moest ons altijd als eerste overkomen''

20/12/2006

Wanneer maakte u voor het eerst kennis met internet?

Hier aan de Leuvense universiteit, toen ik mijn thesis maakte,
in 1991 of 1992 denk ik. Ik zat toen op het departement
computerwetenschappen bij professor (Pierre) Verbaeten, en
wij beheerden het Belgische internetdomein .be .
Dat was historisch zo gegroeid, en toen waren er nog geen
commerciële internetproviders. Zo had Alcatel in Antwerpen
bijvoorbeeld een internetconnectie via het departement.

Hoe bent u van academicus ondernemer geworden?

In 1994 ben ik met een uitwisselingsprogramma van de
Europese Commissie een jaar naar Ierland geweest, naar het
Trinity College. Ze hadden daar net een spin-off gedaan, van
het bedrijf Iona - die staan nu nog altijd op de Nasdaq.
Eind 1994 kwam ik terug en ik dacht 'wat ik daar gezien heb,
kan ik hier ook'. Er kwam op dat moment ook veel meer
vraag uit het bedrijfsleven, en de klassieke IT-huizen hier in
België hadden die kennis niet. Ook als ik nadacht over mijn
eigen carriÃ¨re waren er weinig mogelijkheden aan de KUL.
Ik had dus niks te verliezen, en zo zijn we begonnen met een
vijftal mensen, met de universiteit als aandeelhouder. De twee
belangrijkste, Wouter Joosen en Christophe Huygens, werken
vandaag opnieuw aan de KUL.

Jullie noemden jullie internetbeveiligingsbedrijf NetVision. Waarom?

Toen waren we nog echt stom. We hadden een visionair profiel en we waren met het Net bezig, dus
kwamen we daar op uit. Achteraf bleken er nogal veel Netvisions te bestaan. Zo is er een belangrijke keten
van contactlenzen in Marokko die ook Netvision heet. We hadden ook de 'dotcom' niet, en vanaf 1998
begon dat een probleem te worden omdat alles toen dotcom heette. Toen we eind 1999 de naam
veranderden in Ubizen, hebben we de oefening goed gedaan, zodat we wereldwijd alle rechten op de naam
hadden.

Wat waren 10 jaar geleden uw internetvoorbeelden?

Op dat moment was het referentiebedrijf Netscape (dat toen de gelijknamige browser op de markt bracht,
red.). Ik herinner me nog goed dat ze op een zeker ogenblik naar Europa kwamen en hun Europese
hoofdkantoor openden in Frankrijk. Dat kwam omdat ze in Californië een studie hadden opgevraagd over de
landen waar de mensen het meest online bezig waren. Frankrijk sprong daar uit door de Minitel (een soort
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Franse voorloper van het internet die sterk door de overheid gesubsidieerd was, red.) . Die Amerikanen
dachten dat het alleen over internet ging, terwijl daar toen in Frankrijk eigenlijk geen plaats voor was. En zo
heeft Netscape het totaal verknoeid in Europa. Dat vond ik wel een grappige anekdote.

In 1996 werden Concentra en Telindus aandeelhouders. Hoe is dat gegaan?

We waren begonnen met 1,25 miljoen Belgische frank, toen het minimum om een nv op te richten. Iedereen
had 250.000 frank ingebracht. Tot in 1999 zijn we ook winstgevend geweest, maar we hadden wel
werkkapitaal nodig. Mijn filosofie was toen dat een investeerder ook toegevoegde waarde moest brengen.
Telindus was de Belgische marktleider in TCP/IP-netwerken, de infrastructuur die onder ons zat. Boven ons
had je dan de toepassingen - toen vooral e-publishing en online kranten, waarin Concentra het verst stond.
Zij hebben in 1996 elk 10 miljoen frank ingebracht. Misschien was dat te goedkoop achteraf bekeken, maar
voor ons was dat veel geld.

Vanaf 1998 kregen we dan plots bezoek van bankiers. Dat vonden wij heel vreemd. Ze zeiden dat we naar
de beurs moesten gaan, en dat vonden we nog vreemder. Eind 1998 besloten we naar de beurs te gaan, in
een jaar dat we maar een omzet van 2 miljoen euro hadden. Begin februari 1999 hadden we 20 miljoen
euro opgehaald en hadden we een beursnotering.

Wist u wat het zou betekenen om beursgenoteerd te zijn?

Nee, absoluut niet. Maar we leerden snel. In maart 2000 hadden we al een beurskapitalisatie van 2 miljard
euro, meer dan Umicore en Bekaert. Hallucinant. We noteerden toen tegen 12 keer de omzet. Maar onze
concurrenten, Brocade en Baltimore, noteerden tegen 60 keer de omzet. Dus wanneer ik dan in Londen
met institutionele beleggers ging praten, zeiden ze: ,,Jullie investeren te weinig in R&D en marketing, want
jullie zouden ook tegen 60 keer de omzet moeten noteren.'' Dat was een andere wereld. We waren eigenlijk
nog redelijk conservatief, en daardoor bestaan we ook nog. Brocade ging failliet en Baltimore is door
Cybertrust voor een appel en een ei gekocht, in 2003.

In maart 2000 verklaarde u: ,,We willen zo snel mogelijk zo groot mogelijk worden.''

Ja, dat was ook zo. Je moest je koers als hefboom gebruiken, het was een race om de grootste te
worden. Veel mensen zeggen nu dat het allemaal nep was, maar eigenlijk ging iedereen erin mee. De enige
die dat niet deed, was (de Amerikaanse value-belegger) Warren Buffett. Van hem zeiden de bankiers: ,,
He's getting old , hij heeft het niet meer.''

U was op papier meer dan een miljard frank waard, maar daar was u niet mee bezig?

Nee, rijk worden was nooit de bedoeling. Erg hè? Uiteindelijk moet je wel beloond worden voor het risico
dat je neemt, en voor het leven dat je leidt. Maar ik heb nooit wilde verhalen gekend zoals in het buitenland,
waar ze jachten begonnen te kopen en zo. Die Amerikanen leenden dan ook nog op hun aandelen. Maar
da's ook de Amerikaanse cultuur.

Na maart 2000 loopt de zeepbel op de beurs leeg. Wanneer wisten jullie dat dit ook operationeel
gevolgen zou hebben?

Eigenlijk pas in 2001, toen we echt onze cijfers begonnen te missen, doordat klanten stopten met
investeren. Ik herinner me nog een persbericht van ABN Amro uit 2000 dat ze een miljard euro gingen
investeren in hun internetbank. Dan denk je: oké, als er 5% naar security gaat, is dat 20 miljoen euro. Maar
die investeringen zijn in 2001 drastisch gestopt. In juni 2001 hebben we onze eerste herstructurering
gedaan en ongeveer 20% van de werknemers collectief ontslagen, in een paar maanden tijd. En dan heeft
het eigenlijk nog drie jaar geduurd dat we voortdurend minder inkomsten hadden dan we hadden
gebudgetteerd. Ik heb geleerd dat je er in die toestand niet mag van uitgaan dat de markt nog zal groeien,
maar dat je diep en snel in je bestaande business moet snijden.

Intussen was Peter Baert weg bij Concentra. Had dat gevolgen voor jullie?

Peter was de visionair, de internetfreak, hij was eigenlijk meer dan ik met die nieuwe dingen bezig. Onder
zijn impuls hebben we ook gediversifieerd in een aantal nieuwe dingen. De managementgoeroes noemden
dat toen een flanking strategy: je moest ook activiteiten aan je flanken ontwikkelen. Ik denk dat er vooral
daarvoor veel minder interesse was toen Peter vertrok. We hadden die strategie niet moeten volgen, nee.
Als je als Vlaams bedrijf in de wereld wilt meespelen, denk ik dat je één ding moet doen en dat je dat heel
goed moet doen.

Concentra heeft op zeker ogenblik ook te kennen gegeven dat wij hun business niet meer waren, en zo
kwam een groot pakket aandelen te koop. In 2001 hebben we een bankier aangesteld om de strategische
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mogelijkheden te onderzoeken. Was er toen een goed bod gekomen, dan hadden we daar wel voor
opengestaan.

Dat was in 2003, toen Ubizen het ook niet schitterend deed. Uw moeilijkste jaar?

Absoluut. Ook omdat het al zo lang duurde, we waren al van 2001 aan het herstructureren. Ik was toen
vermoeid, het duurde veel te lang en het was veel te intens.

Men twijfelde zelfs of Ubizen zou overleven. U ook?

Hmm. Ik zou liegen als ik zei van niet. Maar aan de andere kant: we hadden zelfs in 2003 geen schulden op
onze balans. We hadden nog geen positieve cashflow, maar we zaten er niet ver van. En we hadden nog
een aantal activa die we konden verkopen. Het probleem was vooral de mediaberichten en dat je personeel
nerveuzer wordt... We moesten wel iets doen, en nieuw geld ophalen was moeilijk. We hebben er toen voor
gekozen om van die beurs af te gaan. Ik ben toen vooral gaan spreken met private equity-spelers, en in
november 2003 is er een consortium uit de bus gekomen onder leiding van het fonds Apax. Vanaf dan was
het risico eigenlijk verdwenen.

Het werd het begin van een aanslepende biedstrijd.

Daarvan heb ik weinig last gehad, dat speelde zich boven onze hoofden af. Voor mij en het personeel was
er de zekerheid dat die financiers er minstens zoveel geld zouden insteken. Maar het was wel een boeiende
ervaring om te zien hoe zo'n overnamestrijd in zijn werk gaat, en hoe de Belgische wetgeving in elkaar zit.
We zijn op veel vlakken een case study geweest: bij de beursintroductie, en toen opnieuw. Dat geeft zo'n
gevoel van 'al die dingen moeten ons natuurlijk eerst overkomen.' Maar toen is het eigenlijk weer plezant
geworden. Ik kon me toen ook opnieuw veel meer gaan bezighouden met het operationele.

Kriebelt het soms om nog eens met iets nieuws te beginnen?

Absoluut, absoluut. Er is een gevoel van goesting, én er zijn concrete ideeën. Maar ik ga die niet vertellen
omdat die nog niet gekristalliseerd zijn. Ik heb ooit eens gezegd - en sommigen hebben me dat kwalijk
genomen - dat het maar goed is dat ik nooit aan een business school gestudeerd heb. Want dan had ik het
allemaal nooit gedaan. Daar zit wel een grond van waarheid in. Als ik nu nadenk over nieuwe zaken, begin
ik al meteen te denken over het marktpotentieel, de risicofactoren,... Vroeger dacht ik zo helemaal niet.
Anderzijds maak ik nu ook minder fouten.

Heeft u nog veel contact met andere internetpioniers in Vlaanderen?

Eigenlijk minder dan vroeger. Ik heb slaag gehad, maar sommige anderen hebben nog veel harder slaag
gehad. Ik ben er financieel niet bekaaid van af gekomen, anderen hebben er geld in gestoken en zitten nu
nog op de blaren. Veel mensen zijn ook uit de sector gegaan. Er is, spijtig genoeg, een generatie
entrepreneurs vernietigd. In Amerika moet je twee faillissementen gehad hebben om een goede
entrepreneur te zijn, maar hier is die cultuur er absoluut niet.
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